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Flexibele draagarmstellingen voor 
schrĳnwerkers en timmermansbe-
drĳven 

Opslagmogelĳkheden in handwerkbedrĳven zĳn 
beperkt voorhanden. Het materiaal wordt daar 
gelegd waar nog plaats is. Dit bemoeilĳkt het 
latere zoeken en vaak wordt dan wegens tĳds-
gebrek nieuw materiaal besteld. Draagarmstel-
lingen helpen u tĳd en geld te besparen.

Uw goederen en materialen netjes, veilig en 
overzichtelĳk op te slaan. Ze kunnen bv. volgens 
model, kleur of afmeting gesorteerd worden.

OHRA draagarmstellingen  
scheppen orde!

Geen zoeken meer naar de passende stukken 
– met OHRA draagramstellingen vindt u direct 
wat u zoekt. Dankzĳ de verschillende opslagni-
veaus en de slanke bouwwĳze van de draagarm-
stellingen schept u veel opslagplaats op een klein 
grondoppervlak. De arbeidsprocessen in kleine 
bedrĳven worden geoptimaliseerd. 

U heeft directe toegang tot alle goederen. OHRA 
draagarmstellingen zĳn gebouwd voor duurzaam 
gebruik. Het gebruik van warmgewalste staal-
profielen in plaats van dunne plaat maakt hoge 
draagkrachten mogelĳk.

Uw voordelen:

Overzichtelĳke en tĳdbesparende  opslag voor een veel-
voud aan materialen

In de hoogte verstelbare opslagniveaus voor wisselende 
doelen

Directe toegang tot verschillende soorten en afmetingen

Lange levensduur – voordelig in aanschaf

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Eenvoudige montage – probleemloze ombouw

Groot programma accessoires voor een individuele 
vormgeving

Alles gesorteerd en grĳpklaar

Verticaalstellingen zĳn bĳzonder geschikt voor 
de bevoorrading van lĳsten, stangen of buizen. 
Verschillende soorten en afmetingen zĳn grĳp-
klaar opgeslagen.

Perfecte en klantvriendelĳke presentatie 
van goederen

Individuele vakkenverdeling door flexibele 
verdeelbeugels

Een- of tweezĳdig gebruik, al naar gelang 
de plaatsingsruimte

Gemakkelĳke montage – op elk moment uit 
te breiden

Eenvoudig in- en uitvoeren

Drie verschillende standaarddiepten

Gemakkelĳke montage dankzĳ het insteek-
systeem

Bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau 
bruikbaar

Ideaal voor platen en vlakvormige 
materialen

In de spaanplaatstelling kunnen houten pla-
ten en spaanplaten bv. direct in het werkge-
bied rechtopstaand in- en uitgevoerd worden. 
Het robuuste insteek-opslagsysteem is in vak-
ken onderverdeeld. De handeling gebeurt manu-
eel via licht lopende rollenbanen voor elk vak.

Palletstellingen –  
zeker geen blik

Zware goederen en materialen die 
op pallets staan vinden hun optimale 
opslagplaats in robuuste palletstel-
lingen. Dankzĳ het gebruik van warm-
gewalste staalprofielen voor de voor-
naamste bouwdelen kunnen wĳ een 
grote vakbreedte realiseren. 

Dit betekent hoge veiligheid ondanks 
minder materiaalgebruik en hierdoor 
een hele goedkope opslagmogelĳkheid. 

Dubbele opslagoppervlakken 
ook in de kleinste ruimten 

Met opslagplatforms kan u de voorhan-
den zĳnde grondoppervlakte verdubbe-
len. Dankzĳ de sterke profielen kunnen 
onze rekken met een tussenetage of 
platformoppervlak gecombineerd worden.

Hoge draagkrachten – zelfs bĳ grote 
vakbreedten

Vakhoogten individueel in een raster 
van 100 mm verstelbaar

Individueel aanpasbaar voor niet 
genormeerde palletmaten

In open terrein ook warm verzinkt of 
met dak verkrĳgbaar

Breed assortiment aan accessoires 
voor uw individueel rek

Hoge spanwĳdten voor meer plaats 
onder het platform 

Combinaties uit rekkensystemen en 
opslagplatforms mogelĳk
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heDraagarmstellingen

Draagarmrek met dak bĳ een timmermansbedrĳf.
Optimale opslag in open terrein

 

Individuele opslagoplossing voor houten platen:
Draagarmstellingen met dak en wand alsook door de opdrachtgever

voorzien van voorhanggordĳn als bescherming tegen regen of sneeuw

Opslag van lange goederen onder de luifel van een timmermansbedrĳf.
Verschillende soorten en afmetingen overzichtelĳk

en veilig in een draagarmstelling opgeslagen

Combinatie van draagarmstelling met 
geïntegreerde spaanplaatstelling. 
Hoge opslagcapaciteit op een 
gering grondoppervlak.

Venster- en deurenopslag in de 
palletstelling. Perfecte klantpresentatie 
in de verkoopruimte

Rechtopstaande opslag van spaanplaat met gebruik 
van de bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau

De voordelige oplossing voor uw magazĳn 
– Het stellingensysteem voor vele toepas-
singen! 
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Complete oplossingen voor het 
buitenmagazĳn

Voor het opslaan in open terrein biedt 
OHRA verschillende oplossingen aan, van 
een stelling met dak tot een compleet open 
of gesloten stellingenhal. 

Goedkoper dan een conventionele hal met 
extra stellingsystemen

Bouwonderdelen uitgevoerd door de opdracht-
gever zoals bv. dakbedekking is mogelĳk

Verschillende dakconstructies

Op wens warm verzinkte uitvoering

Individuele hallentypes – op maat gemaakt

OHRA Regalanlagen GmbH

Alfred-Nobel-Str. 24-44

D-50169 Kerpen

 
Tel. +49 (0) 2237 64-0

Fax +49 (0) 2237 64-152

info@ohra.de, www.ohra.net 

Opslagtechniek 
voor schrĳnwerker 
en timmerbedrĳf
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L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T

Een gegarandeerd voordelige aanschaf. 

De ideale oplossing voor opslag in schrĳnwerkerĳen, 
timmermans-, verwarmings-, sanitair- en dakdekkersbe-
drĳven kortom overal waar planken, lĳsten of profielen 
opgeslagen moeten worden.
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Flexibele draagarmstellingen voor 
schrĳnwerkers en timmermansbe-
drĳven 

Opslagmogelĳkheden in handwerkbedrĳven zĳn 
beperkt voorhanden. Het materiaal wordt daar 
gelegd waar nog plaats is. Dit bemoeilĳkt het 
latere zoeken en vaak wordt dan wegens tĳds-
gebrek nieuw materiaal besteld. Draagarmstel-
lingen helpen u tĳd en geld te besparen.

Uw goederen en materialen netjes, veilig en 
overzichtelĳk op te slaan. Ze kunnen bv. volgens 
model, kleur of afmeting gesorteerd worden.

OHRA draagarmstellingen  
scheppen orde!

Geen zoeken meer naar de passende stukken 
– met OHRA draagramstellingen vindt u direct 
wat u zoekt. Dankzĳ de verschillende opslagni-
veaus en de slanke bouwwĳze van de draagarm-
stellingen schept u veel opslagplaats op een klein 
grondoppervlak. De arbeidsprocessen in kleine 
bedrĳven worden geoptimaliseerd. 

U heeft directe toegang tot alle goederen. OHRA 
draagarmstellingen zĳn gebouwd voor duurzaam 
gebruik. Het gebruik van warmgewalste staal-
profielen in plaats van dunne plaat maakt hoge 
draagkrachten mogelĳk.

Uw voordelen:

Overzichtelĳke en tĳdbesparende  opslag voor een veel-
voud aan materialen

In de hoogte verstelbare opslagniveaus voor wisselende 
doelen

Directe toegang tot verschillende soorten en afmetingen

Lange levensduur – voordelig in aanschaf

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Eenvoudige montage – probleemloze ombouw

Groot programma accessoires voor een individuele 
vormgeving

Alles gesorteerd en grĳpklaar

Verticaalstellingen zĳn bĳzonder geschikt voor 
de bevoorrading van lĳsten, stangen of buizen. 
Verschillende soorten en afmetingen zĳn grĳp-
klaar opgeslagen.

Perfecte en klantvriendelĳke presentatie 
van goederen

Individuele vakkenverdeling door flexibele 
verdeelbeugels

Een- of tweezĳdig gebruik, al naar gelang 
de plaatsingsruimte

Gemakkelĳke montage – op elk moment uit 
te breiden

Eenvoudig in- en uitvoeren

Drie verschillende standaarddiepten

Gemakkelĳke montage dankzĳ het insteek-
systeem

Bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau 
bruikbaar

Ideaal voor platen en vlakvormige 
materialen

In de spaanplaatstelling kunnen houten pla-
ten en spaanplaten bv. direct in het werkge-
bied rechtopstaand in- en uitgevoerd worden. 
Het robuuste insteek-opslagsysteem is in vak-
ken onderverdeeld. De handeling gebeurt manu-
eel via licht lopende rollenbanen voor elk vak.

Palletstellingen –  
zeker geen blik

Zware goederen en materialen die 
op pallets staan vinden hun optimale 
opslagplaats in robuuste palletstel-
lingen. Dankzĳ het gebruik van warm-
gewalste staalprofielen voor de voor-
naamste bouwdelen kunnen wĳ een 
grote vakbreedte realiseren. 

Dit betekent hoge veiligheid ondanks 
minder materiaalgebruik en hierdoor 
een hele goedkope opslagmogelĳkheid. 

Dubbele opslagoppervlakken 
ook in de kleinste ruimten 

Met opslagplatforms kan u de voorhan-
den zĳnde grondoppervlakte verdubbe-
len. Dankzĳ de sterke profielen kunnen 
onze rekken met een tussenetage of 
platformoppervlak gecombineerd worden.

Hoge draagkrachten – zelfs bĳ grote 
vakbreedten

Vakhoogten individueel in een raster 
van 100 mm verstelbaar

Individueel aanpasbaar voor niet 
genormeerde palletmaten

In open terrein ook warm verzinkt of 
met dak verkrĳgbaar

Breed assortiment aan accessoires 
voor uw individueel rek

Hoge spanwĳdten voor meer plaats 
onder het platform 

Combinaties uit rekkensystemen en 
opslagplatforms mogelĳk
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heDraagarmstellingen

Draagarmrek met dak bĳ een timmermansbedrĳf.
Optimale opslag in open terrein

 

Individuele opslagoplossing voor houten platen:
Draagarmstellingen met dak en wand alsook door de opdrachtgever

voorzien van voorhanggordĳn als bescherming tegen regen of sneeuw

Opslag van lange goederen onder de luifel van een timmermansbedrĳf.
Verschillende soorten en afmetingen overzichtelĳk

en veilig in een draagarmstelling opgeslagen

Combinatie van draagarmstelling met 
geïntegreerde spaanplaatstelling. 
Hoge opslagcapaciteit op een 
gering grondoppervlak.

Venster- en deurenopslag in de 
palletstelling. Perfecte klantpresentatie 
in de verkoopruimte

Rechtopstaande opslag van spaanplaat met gebruik 
van de bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau

De voordelige oplossing voor uw magazĳn 
– Het stellingensysteem voor vele toepas-
singen! 
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Complete oplossingen voor het 
buitenmagazĳn

Voor het opslaan in open terrein biedt 
OHRA verschillende oplossingen aan, van 
een stelling met dak tot een compleet open 
of gesloten stellingenhal. 

Goedkoper dan een conventionele hal met 
extra stellingsystemen

Bouwonderdelen uitgevoerd door de opdracht-
gever zoals bv. dakbedekking is mogelĳk

Verschillende dakconstructies

Op wens warm verzinkte uitvoering

Individuele hallentypes – op maat gemaakt

OHRA Regalanlagen GmbH

Alfred-Nobel-Str. 24-44

D-50169 Kerpen

 
Tel. +49 (0) 2237 64-0

Fax +49 (0) 2237 64-152

info@ohra.de, www.ohra.net 

Opslagtechniek 
voor schrĳnwerker 
en timmerbedrĳf
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L A G E R S Y S T E M E  M I T  K O N Z E P T

Een gegarandeerd voordelige aanschaf. 

De ideale oplossing voor opslag in schrĳnwerkerĳen, 
timmermans-, verwarmings-, sanitair- en dakdekkersbe-
drĳven kortom overal waar planken, lĳsten of profielen 
opgeslagen moeten worden.
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Flexibele draagarmstellingen voor 
schrĳnwerkers en timmermansbe-
drĳven 

Opslagmogelĳkheden in handwerkbedrĳven zĳn 
beperkt voorhanden. Het materiaal wordt daar 
gelegd waar nog plaats is. Dit bemoeilĳkt het 
latere zoeken en vaak wordt dan wegens tĳds-
gebrek nieuw materiaal besteld. Draagarmstel-
lingen helpen u tĳd en geld te besparen.

Uw goederen en materialen netjes, veilig en 
overzichtelĳk op te slaan. Ze kunnen bv. volgens 
model, kleur of afmeting gesorteerd worden.

OHRA draagarmstellingen  
scheppen orde!

Geen zoeken meer naar de passende stukken 
– met OHRA draagramstellingen vindt u direct 
wat u zoekt. Dankzĳ de verschillende opslagni-
veaus en de slanke bouwwĳze van de draagarm-
stellingen schept u veel opslagplaats op een klein 
grondoppervlak. De arbeidsprocessen in kleine 
bedrĳven worden geoptimaliseerd. 

U heeft directe toegang tot alle goederen. OHRA 
draagarmstellingen zĳn gebouwd voor duurzaam 
gebruik. Het gebruik van warmgewalste staal-
profielen in plaats van dunne plaat maakt hoge 
draagkrachten mogelĳk.

Uw voordelen:

Overzichtelĳke en tĳdbesparende  opslag voor een veel-
voud aan materialen

In de hoogte verstelbare opslagniveaus voor wisselende 
doelen

Directe toegang tot verschillende soorten en afmetingen

Lange levensduur – voordelig in aanschaf

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Eenvoudige montage – probleemloze ombouw

Groot programma accessoires voor een individuele 
vormgeving

Alles gesorteerd en grĳpklaar

Verticaalstellingen zĳn bĳzonder geschikt voor 
de bevoorrading van lĳsten, stangen of buizen. 
Verschillende soorten en afmetingen zĳn grĳp-
klaar opgeslagen.

Perfecte en klantvriendelĳke presentatie 
van goederen

Individuele vakkenverdeling door flexibele 
verdeelbeugels

Een- of tweezĳdig gebruik, al naar gelang 
de plaatsingsruimte

Gemakkelĳke montage – op elk moment uit 
te breiden

Eenvoudig in- en uitvoeren

Drie verschillende standaarddiepten

Gemakkelĳke montage dankzĳ het insteek-
systeem

Bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau 
bruikbaar

Ideaal voor platen en vlakvormige 
materialen

In de spaanplaatstelling kunnen houten pla-
ten en spaanplaten bv. direct in het werkge-
bied rechtopstaand in- en uitgevoerd worden. 
Het robuuste insteek-opslagsysteem is in vak-
ken onderverdeeld. De handeling gebeurt manu-
eel via licht lopende rollenbanen voor elk vak.

Palletstellingen –  
zeker geen blik

Zware goederen en materialen die 
op pallets staan vinden hun optimale 
opslagplaats in robuuste palletstel-
lingen. Dankzĳ het gebruik van warm-
gewalste staalprofielen voor de voor-
naamste bouwdelen kunnen wĳ een 
grote vakbreedte realiseren. 

Dit betekent hoge veiligheid ondanks 
minder materiaalgebruik en hierdoor 
een hele goedkope opslagmogelĳkheid. 

Dubbele opslagoppervlakken 
ook in de kleinste ruimten 

Met opslagplatforms kan u de voorhan-
den zĳnde grondoppervlakte verdubbe-
len. Dankzĳ de sterke profielen kunnen 
onze rekken met een tussenetage of 
platformoppervlak gecombineerd worden.

Hoge draagkrachten – zelfs bĳ grote 
vakbreedten

Vakhoogten individueel in een raster 
van 100 mm verstelbaar

Individueel aanpasbaar voor niet 
genormeerde palletmaten

In open terrein ook warm verzinkt of 
met dak verkrĳgbaar

Breed assortiment aan accessoires 
voor uw individueel rek

Hoge spanwĳdten voor meer plaats 
onder het platform 

Combinaties uit rekkensystemen en 
opslagplatforms mogelĳk
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heDraagarmstellingen

Draagarmrek met dak bĳ een timmermansbedrĳf.
Optimale opslag in open terrein

 

Individuele opslagoplossing voor houten platen:
Draagarmstellingen met dak en wand alsook door de opdrachtgever

voorzien van voorhanggordĳn als bescherming tegen regen of sneeuw

Opslag van lange goederen onder de luifel van een timmermansbedrĳf.
Verschillende soorten en afmetingen overzichtelĳk

en veilig in een draagarmstelling opgeslagen

Combinatie van draagarmstelling met 
geïntegreerde spaanplaatstelling. 
Hoge opslagcapaciteit op een 
gering grondoppervlak.

Venster- en deurenopslag in de 
palletstelling. Perfecte klantpresentatie 
in de verkoopruimte

Rechtopstaande opslag van spaanplaat met gebruik 
van de bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau

De voordelige oplossing voor uw magazĳn 
– Het stellingensysteem voor vele toepas-
singen! 
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Flexibele draagarmstellingen voor 
schrĳnwerkers en timmermansbe-
drĳven 

Opslagmogelĳkheden in handwerkbedrĳven zĳn 
beperkt voorhanden. Het materiaal wordt daar 
gelegd waar nog plaats is. Dit bemoeilĳkt het 
latere zoeken en vaak wordt dan wegens tĳds-
gebrek nieuw materiaal besteld. Draagarmstel-
lingen helpen u tĳd en geld te besparen.

Uw goederen en materialen netjes, veilig en 
overzichtelĳk op te slaan. Ze kunnen bv. volgens 
model, kleur of afmeting gesorteerd worden.

OHRA draagarmstellingen  
scheppen orde!

Geen zoeken meer naar de passende stukken 
– met OHRA draagramstellingen vindt u direct 
wat u zoekt. Dankzĳ de verschillende opslagni-
veaus en de slanke bouwwĳze van de draagarm-
stellingen schept u veel opslagplaats op een klein 
grondoppervlak. De arbeidsprocessen in kleine 
bedrĳven worden geoptimaliseerd. 

U heeft directe toegang tot alle goederen. OHRA 
draagarmstellingen zĳn gebouwd voor duurzaam 
gebruik. Het gebruik van warmgewalste staal-
profielen in plaats van dunne plaat maakt hoge 
draagkrachten mogelĳk.

Uw voordelen:

Overzichtelĳke en tĳdbesparende  opslag voor een veel-
voud aan materialen

In de hoogte verstelbare opslagniveaus voor wisselende 
doelen

Directe toegang tot verschillende soorten en afmetingen

Lange levensduur – voordelig in aanschaf

Op elk moment uit te breiden opslagsysteem

Eenvoudige montage – probleemloze ombouw

Groot programma accessoires voor een individuele 
vormgeving

Alles gesorteerd en grĳpklaar

Verticaalstellingen zĳn bĳzonder geschikt voor 
de bevoorrading van lĳsten, stangen of buizen. 
Verschillende soorten en afmetingen zĳn grĳp-
klaar opgeslagen.

Perfecte en klantvriendelĳke presentatie 
van goederen

Individuele vakkenverdeling door flexibele 
verdeelbeugels

Een- of tweezĳdig gebruik, al naar gelang 
de plaatsingsruimte

Gemakkelĳke montage – op elk moment uit 
te breiden

Eenvoudig in- en uitvoeren

Drie verschillende standaarddiepten

Gemakkelĳke montage dankzĳ het insteek-
systeem

Bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau 
bruikbaar

Ideaal voor platen en vlakvormige 
materialen

In de spaanplaatstelling kunnen houten pla-
ten en spaanplaten bv. direct in het werkge-
bied rechtopstaand in- en uitgevoerd worden. 
Het robuuste insteek-opslagsysteem is in vak-
ken onderverdeeld. De handeling gebeurt manu-
eel via licht lopende rollenbanen voor elk vak.

Palletstellingen –  
zeker geen blik

Zware goederen en materialen die 
op pallets staan vinden hun optimale 
opslagplaats in robuuste palletstel-
lingen. Dankzĳ het gebruik van warm-
gewalste staalprofielen voor de voor-
naamste bouwdelen kunnen wĳ een 
grote vakbreedte realiseren. 

Dit betekent hoge veiligheid ondanks 
minder materiaalgebruik en hierdoor 
een hele goedkope opslagmogelĳkheid. 

Dubbele opslagoppervlakken 
ook in de kleinste ruimten 

Met opslagplatforms kan u de voorhan-
den zĳnde grondoppervlakte verdubbe-
len. Dankzĳ de sterke profielen kunnen 
onze rekken met een tussenetage of 
platformoppervlak gecombineerd worden.

Hoge draagkrachten – zelfs bĳ grote 
vakbreedten

Vakhoogten individueel in een raster 
van 100 mm verstelbaar

Individueel aanpasbaar voor niet 
genormeerde palletmaten

In open terrein ook warm verzinkt of 
met dak verkrĳgbaar

Breed assortiment aan accessoires 
voor uw individueel rek

Hoge spanwĳdten voor meer plaats 
onder het platform 

Combinaties uit rekkensystemen en 
opslagplatforms mogelĳk
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heDraagarmstellingen

Draagarmrek met dak bĳ een timmermansbedrĳf.
Optimale opslag in open terrein

 

Individuele opslagoplossing voor houten platen:
Draagarmstellingen met dak en wand alsook door de opdrachtgever

voorzien van voorhanggordĳn als bescherming tegen regen of sneeuw

Opslag van lange goederen onder de luifel van een timmermansbedrĳf.
Verschillende soorten en afmetingen overzichtelĳk

en veilig in een draagarmstelling opgeslagen

Combinatie van draagarmstelling met 
geïntegreerde spaanplaatstelling. 
Hoge opslagcapaciteit op een 
gering grondoppervlak.

Venster- en deurenopslag in de 
palletstelling. Perfecte klantpresentatie 
in de verkoopruimte

Rechtopstaande opslag van spaanplaat met gebruik 
van de bovenzĳde als bĳkomend opslagniveau

De voordelige oplossing voor uw magazĳn 
– Het stellingensysteem voor vele toepas-
singen! 


